
Thuis opnemen: hoe doe je dat?



STAP 1
ZORG ERVOOR DAT JE ALLE 

BENODIGDHEDEN HEBT



Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beide

WAT HEB JE ALLEMAAL NODIG?



Dit heb je nodig

• Een PC of computer 
• met internetconnectie
• Met hoofdtelefoon-aansluiting

• Een hoofdtelefoon
• Een smartphone
• Je zelfgebouwde “ministudio” (zie verder)



Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beide

HOOFDTELEFOON?



Geen hoofdtelefoon?

• Kan je makkelijk online bestellen.
• De allergoedkoopste is OK – kwaliteit is onbelangrijk voor de opname.

• Voorbeeld: Geef bij “Coolblue” het trefwoord “koptelefoon in” en kies.
• Vandaag besteld, morgen in huis.
• Voorbeelden:



Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beide

JE EIGEN MINI-STUDIO



Je eigen ministudio bouwen

• Zo ziet een reflectiefilter in de studio er uit.



Je eigen ministudio bouwen

• Benodigdheden:
• Een kartonnen doos 40cm breed x 40cm hoog x diepte (onbelangrijk)
• Twee keukenhanddoeken of nog beter: een grote badhanddoek
• Vier à 5 wasspelden

Kartonnen doos minstens 40cm hoog, 
40cm breed. Diepte geen belang.

Kartonnen doos minstens 40cm hoog, 
40cm breed. Diepte geen belang.
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Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beide

WhatsApp installeren



WhatsApp installeren

• Nog geen Whatsapp?
• Installeer WhatsApp op je smartphone

• Dit kan je gratis downloaden uit de AppStore
• Lukt het niet?

• Stuur me een berichtje op 0468 54 46 34 of email mij je GSM-nummer
• Je ontvangt dan van mij een berichtje terug met daarin de link om WhatsApp te

installeren.

Nummer voor onze WhatsApp-opnamen: 0468 54 46 34



Mij als contact toevoegen in WhatsApp

• Open WhatsApp
• Maak Peter als een nieuw contact aan
• Gebruik NIET het andere nummer

0468 54 46 34

0468 27 58 20



Mij als contact toevoegen in WhatsApp

• Dit scherm verschijnt de eerste keer. 
• Verstuur me dit standaardbericht.
• Zodra ik antwoord, ben je een contact van mij. 



Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beideJE GELUIDSKWALITEIT INSTELLEN
OP JE SMARTPHONE



Voorbereiding van je iPhone

• We gaan de dicteerapplicatie “Voice Memo” gebruiken. 
• Hiervan kan je de kwaliteit instellen in de INSTELLINGEN van je

telefoon (NIET in “Voice Memo” zelf. 
• Stap 1: open je “instellingen”
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Voorbereiding van je iphone

• In je instellingen scroll je naar beneden tot je
“Voice Memos” ziet. Klik op “Voice Memos”
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Voorbereiding van je iPhone

Schakel de “Losless”-
kwaliteit in (niet de 
gecomprimeerde dus).
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Bevestigen is niet nodig. 
Gewoon terug (“back”) 
kiezen, links bovenaan.



Voorbereidingen van je Samsung/… GSM
Verhogen opnamekwaliteit SAMSUNG
Open spraakrecorder (die app zit standaard in Samsung phones)
Open het menu ; klik op de drie puntjes

Klik op “instellingen”
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Klik op 
Opnamekwaliteit

Stel in op “Hoog” door erop te 
klikken

En gewoon afsluiten, KLAAR

Voorbereidingen van je Samsung/… GSM
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